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العالم

العالم

سوريا

األسد :ال تواصل مع واشنطن
نشاط روسي الفت لضبط
جبهات شرق الفرات
تتشابك خـيــوط املـلــف ال ـســوري بني
اج ـت ـم ــاع ــات «ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
فـ ــي ج ـن ـيــف وتـ ـ ـط ـ ــورات امل ـ ـيـ ــدان فــي
شــرقــي ال ـف ــرات وإدلـ ــب ،وال ـتــي باتت
رهينة قنوات تفاوض ّ
عدة ومصالح
متضاربة أو رهانات مختلفة ،لترسم
ً
م ـش ـه ـدًا م ــرك ـب ــا قـ ــابـ ــا ل ـل ـت ـط ــور فــي
مسارات ّ
عدة يغلب عليها التصعيد.
فـبـيـنـمــا ت ـتــزاحــم ال ـن ـقــاط اإلشـكــالـيــة

أكد األسد وجود تواصل
مع تركيا على المستوى
األمني فقط
على طاولة تنفيذ «اتفاق سوتشي»
ال ــروس ـي ــة  -ال ـتــرك ـيــة ،وس ــط م ـعــارك
ّ
متقطعة على جبهات ريــف الحسكة
ال ـش ـمــالــي ال ـغ ــرب ــي ،ال ت ـ ــزال ال ـق ــوات
األميركية تعيد االنتشار وفق «هدف
مــرحـلــي» جــديــد هــو «تــأمــن النفط».
وب ــدا أم ــس أن دمـشــق حــريـصــة على
تظهير مــواقـفـهــا مــن تـلــك الـتـطــورات
بـ ــوضـ ــوح ،إذ خـ ــرج ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
ّ
مطولة،
األسد في مقابلة تلفزيونية
أجـ ــاب خــالـهــا عـلــى مـعـظــم األسـئـلــة
املـتـعـلـقــة ب ـخ ـيــوط امل ـش ـهــد ال ـس ــوري
الحالي.
امل ــوق ــف األب ـ ــرز ك ــان ت ـكــذيـ ّـب ال ــرواي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن ــت ش ـك ـرًا
لدمشق بما يوحي بوجود «تعاون
ضـمـنــي» معها فــي العملية األمنية
التي استهدفت زعيم تنظيم «داعش»،

أبي بكر البغدادي ،في إدلــب .إذ نفى
األسـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود تـ ــواصـ ــل بـ ــن بـ ــاده
ّ
ّ
وأي مــؤسـســة أمـيــركـيــةُ ،مـشــكـكــا في
سـيـنــاريــو «عـمـلـيــة ال ـب ـغ ــدادي» على
اعتباره «جزءًا من الخدع األميركية...
إال إذا أتوا بالدليل» .كذلك ،كان الفتًا
فـ ــي ح ــدي ــث األس ـ ـ ــد ت ــأكـ ـي ــده وجـ ــود
ل ـق ــاءات عـلــى امل ـس ـتــوى األم ـن ــي فقط
م ــع ال ـجــانــب ال ـتــركــي ،ب ــال ـت ــوزاي مع
ه ـ ـجـ ــوم حـ ـ ـ ـ ّ
ـاد عـ ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس رج ــب
طـيــب أردوغـ ـ ــان ،وأط ـمــاعــه فــي امللف
ال ـســوري .وق ــال إن عــدة لـقــاءات تمت
بــرعــايــة وحـضــور روس ـيــن ،بعضها
في معبر كسب الحدودي ،وبعضها
اآلخ ــر فــي روس ـي ــا ،الف ـتــا إل ــى قناعة
ب ـ ـ ــاده بـ ـ ــأن ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن أفـ ـ ــراد
السلكني العسكري واألمني في تركيا
«يكرهون أردوغــان» ،في حني وصف
األخير بأنه ّ
«لص» يمارس «الزعرنة
السياسية».
وعــن ق ــراءة دمشق لالتفاق الروسي
 الـتــركــي األخـيــر فــي سوتشي حولش ــرق ــي ال ـ ـف ـ ــرات ،اع ـت ـب ــر األس ـ ـ ــد أن ــه
«م ـ ــؤق ـ ــت ...ي ـل ـجــم ال ـج ـم ــوح ال ـتــركــي
بــاتـجــاه اح ـتــال املــزيــد مــن األراض ــي
ال ـســوريــة» ،كـمــا أن ــه «يـقـطــع الطريق
ع ـلــى األم ـي ــرك ــي» ،مـعـتـبـرًا أن تــركـيــا
ت ـت ـص ــرف ب ــال ــوك ــال ــة ع ــن واش ـن ـط ــن.
ولـفــت إلــى أن وج ــود إجـ ــراءات هامة
يـجــري الـعـمــل عليها يتيح انـخــراط
أب ـن ــاء املـنـطـقــة ال ـتــي تـسـيـطــر عليها
«قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
ك ـنــف م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة الــرس ـم ـيــة،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى م ــا ص ــدر أخ ـي ـرًا عن
َ
وزارتـ ــي الــدفــاع والــداخـلـيــة (وم ــا قد
يصدر الحقًا عن وزارات ومؤسسات

ّ
كل ظروف الدعم ّ
ألي مقاومة شعبية ضد االحتالل األميركي (أ ف ب)
قال األسد إن دور الدولة هو تهيئة

عــامــة أخـ ــرى) .وش ــدد األس ــد عـلــى أن
دخــول الجيش الـســوري إلــى مناطق
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـش ــرق ــي «ه ـ ــو ت ـع ـب ـيــر عــن
دخول الدولة السورية بكل الخدمات
التي تقدمها ...على رغم وجود بعض
ال ـع ـق ـبــات» ،م ــؤك ـدًا «ح ــق ال ــدول ــة في
الــدفــاع عــن وح ــدة أراضـيـهــا والـحــذر
من الطروحات االنفصالية» .واعتبر
أن دور الــدولــة فــي مقاومة االحتالل
ّ
ّ
األمـيــركــي «تهيئة كــل ال ـظــروف وكــل
الــدعــم ّ
ألي مـقــاومــة شعبية تحصل
ضـ ــد امل ـ ـح ـ ـتـ ــل ...ف ــاملـ ـق ــاوم ــة ب ـحــاجــة
لحالة شعبية نقيض العمالة».
أم ــا عــن إدل ــب وتـطــوراتـهــا ،فـقــد لفت

ّ
إلـ ــى أن كـ ــل امل ـس ـل ـحــن ه ـن ــاك يـمـكــن
ع ـ ّـده ــم «ج ـي ـشــا ت ــرك ـي ــا ...وهـ ــم أق ــرب
إلـ ـ ـ ــى قـ ـل ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
الـتــركــي نـفـســه» .وأك ــد أن ــه «ف ــي حــال
ل ــم يـ ـخ ــرج اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــون إل ـ ــى تــركـيــا
(ب ــات ـف ــاق) سـيـكــون أمــام ـهــم خ ـيــاران
فـقــط ،إمــا ال ـعــودة إلــى حضن الــدولــة
وتسوية األوضاع أو الحرب» .وخرج
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري بـ ـم ــواق ــف الف ـتــة
ّ
تخص «اللجنة الدستورية» ،إذ أكد
أن الحكومة غير ممثلة هناك بشكل
رسمي ،ولكن الوفد «يحمل توجهات
ال ــدول ــة ،وه ــو م ــدع ــوم م ـن ـهــا» .وق ــال
إن ع ـم ــل ال ـل ـج ـنــة م ـح ـص ــور ب ـصــوغ

الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،فـ ــي حـ ــن ت ـب ـق ــى قـضـيــة
االن ـت ـخــابــات «ت ـحــت إش ـ ــراف الــدولــة
السورية وبسيادتها» ،وهــي تختار
من تدعو إلــى مراقبتها أو اإلشــراف
عليها .ونـ ّـوه إلى أن دمشق ستوافق
عـ ـل ــى أي شـ ـ ــيء ي ـن ـت ــج مـ ــن ل ـ ـقـ ــاءات
«الــدس ـتــوريــة» شــريـطــة أن «يـتــوافــق
مــع املصلحة الوطنية حتى لــو كان
دستورًا جديدًا».

هدوء نسبي على خطوط
التماس
ميدانيًا ،تزامن الهدوء النسبي على
الجبهات فــي أري ــاف تــل تمر ورأس

العني في ريــف الحسكة ،مع لقاء ات
منفصلة أجــراهــا الـجــانــب الــروســي
مــع «ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة»
والحكومة السورية ونظيره التركي.
إذ ع ـ ـقـ ــدت الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
الـ ـت ــي ج ــال ــت أم ـ ــس ب ــن ال ـقــام ـش ـلــي
والــدربــاس ـيــة ،اجـتـمــاعــن منفصلني
َ
مــع العسكريني األت ــراك ،فــي بوابتي
نصيبني والدرباسية الحدوديتني.
الـنـقــاشــات تضمنت شـقــن رئيسني
وفق املعلومات املتوفرة ،هما اإلفراج
عن  18عسكريًا سوريًا كانوا أسرى
لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،وت ـن ـس ـيــق
الــدوريــات املـشـتــركــة .وتــزامـنــت هذه

ّ
التملك الزراعي في سيناء  ...عبر المخابرات!
مصر

(من الويب)

للمرة األولى منذ سنوات ،تتيح الدولة
ّ
أراض زراع ـيــة
امل ـصــريــة فــرصــة تـمــلــك
ٍ
فــي سـيـنــاء ،ضمن ّ
تجمعات عمرانية
ُيفترض تخصيصها للشباب ما بني
 20و 50عــامــا ،وفــق ش ــروط وضــوابــط
تبدو سهلة ،اعتبارًا من كانون األول/
ّ
التجمعات التي
ديسمبر املقبل .فكرة
ستقام وســط سيناء وجنوبها ،تقوم
ّ
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر  10أفـ ــدنـ ــة وم ـ ـنـ ــزل ل ـكــل
شــاب ،مع توفير مساعدات من الدولة
فــي س ــداد تكلفة األرض ،وتسهيالت
يصل بموجبها متوسط سعر األفدنة
ّ
العشرة واملـنــزل إلــى أق ــل مــن  700ألف
جنيه ( 44أل ــف دوالر تـقــريـبــا) ،شــرط
ّ
املتقدم مصريًا وال يحمل ّ
أي
أن يكون
جنسية أخرى.
ال ــاف ــت أن ب ـعــض امل ـنــاطــق امل ـطــروحــة
وســط سيناء ال تــزال خــارج السيطرة
األمنية الكاملة ،فيما ُيتوقع اصطدام
املــالـكــن املحتملني ل ــأراض ــي بــالـبــدو
ال ــذي ــن ي ـض ـعــون أي ــدي ـه ــم عـلـيـهــا منذ
عشرات السنني .ولذلك ،منحت أجهزة
الــدولــة نفسها فــرصــة أشـهــر ملراجعة
ُاألوراق ج ـي ـدًا؛ إذ إن األراض ـ ــي الـتــي
ً
أعلنت قبل نحو شهر مثال يستغرق
ق ــرار تخصيصها عــامــا تقريبًا .وإلــى
جانب وضــع شــروط ُم ِّ
قيدة للتصرف
ف ــي األراض ـ ــي ب ـعــد ال ـح ـصــول عـلـيـهــا،
يـبــدو أن التفصيل األه ــم هــو ضــرورة

حصول املستفيد على موافقة الجهات
األمنية واملخابرات في املقام األول.
إذًا ،املـ ـخ ــاب ــرات ه ــي ص ــاح ـب ــة ال ـق ــرار
ّ
األول واألخ ـ ـيـ ــر ف ــي م ـس ــأل ــة ال ـت ـمــلــك،
وس ــط تــوقـعــات بــإقـبــال ع ــدد كبير من
امل ــواط ـن ــن ،وه ــو م ــا سـيـفـتــح بــابــا من
ال ـج ــدل ح ــول أول ــوي ــات الـتـخـصـيــص،
وال سـيـمــا أن ه ـنــاك تــوق ـعــات بــإقـبــال

بعض المناطق
المطروحة وسط سيناء
ال تزال خارج السيطرة
األمنية الكاملة
عـسـكــريــن ع ـلــى الـ ـش ــراء واالس ـت ـث ـمــار
فـ ــي األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي سـ ـتـ ـح ـ َّـدد أن ـ ــواع
امل ــزروع ــات الـخــاصــة بها وفــق طبيعة
كل منطقة ،وبــإشــراف كامل من وزارة
الزراعة املصرية .ومن هنا ،جاء شرط
ّأل يحمل املـتـقـ ّـدم ّ
أي جنسية أخ ــرى،
أو حتى أن يكون قد حصل عليها ثم
ّ
تخلى عنها ،مــع وج ــود بـنــود تسمح

االجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــع ل ـ ـقـ ــاء ات م ـت ـكــررة
ي ـجــري ـهــا الـ ـ ــروس م ــع ق ـ ــادة «ق ـســد»
وض ـ ـب ـ ــاط ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري،
لبحث ترتيبات املرحلة الثانية من
«ات ـف ــاق ســوت ـشــي» األخ ـي ــر ،والـعـمــل
عـ ـل ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ثـ ــابـ ــت فــي
املنطقة .وأثـمــرت الجهود الروسية
أمــس تحرير العسكريني السوريني
(بينهم ضابطان برتبة مــازم) عبر
م ـع ـب ــر ال ــدرب ــاسـ ـي ــة .وت ـع ـك ــس ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ن ـج ــاح روسـ ـي ــا ف ــي ضـبــط
إي ـ ـقـ ــاع املـ ــواج ـ ـهـ ــات بـ ــن ال ـج ـي ـشــن
الـســوري والـتــركــي ،وتجنب توسيع
رق ـع ـت ـهــا وح ـ ّـدتـ ـه ــا ،ك ـم ــا ف ــي ف ــرض

ُ
ـرج ــم
«وق ـ ــف إط ـ ــاق نـ ــار م ــؤق ــت» ،ت ـ ِ
هـ ــدوءًا ع ـلــى جـبـهــة طــوي ـلــة م ــن عني
عـيـســى وح ـتــى أطـ ــراف الــدربــاس ـيــة،
في انتظار خطوة تسيير الدوريات،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ــاس ـ ـمـ ــة ل ـج ـهــة
توسع العملية التركية ،أو استمرار
تعليقها.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم إيـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ال ي ـ ــزال تـ ـي ــار ك ـب ـي ــر فــي
«ق ـ ـسـ ــد» يـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى األمـ ـي ــركـ ـي ــن،
وي ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروس ع ـ ـلـ ــى أنـ ـه ــم
«يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ل ـخ ـل ــق واق ـ ـ ــع جـ ــديـ ــد» ال
وجــود لهيكيلة «قسد» الحالية فيه.
ّ
ـؤكــده مـصــدر ك ــردي ّ
مقرب
وهــو مــا يـ
من «قسد» في حديث إلى «األخبار»،
إذ قال إنهم ينتظرون «تطبيق وعود
أمـيــركـيــة بـحـمــايــة مـنــاطـقـهــم م ــن ّ
أي
هـجـمــات تــركـيــة ج ــدي ــدة ،بـعــد إتـمــام
االنـسـحــاب مــن الـشــريــط ال ـحــدودي».
ولفت إلــى أن «عــودة األميركيني إلى
ص ــري ــن وريـ ـ ــف دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،وع ـ ــودة
ال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة
امل ـم ـت ــدة ب ــن امل ــال ـك ـي ــة وال ـقــام ـش ـلــي،
ه ــي ج ـ ــزء م ــن ه ـ ــذه ال ـ ــوع ـ ــود» .وم ــع
ك ــل ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ت ــؤك ــد م ـصــادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ــروسـ ــي ـ ـ
التركي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
«األتراك يرفضون القبول ّ
بأي وجود
ً
سواء من الوحدات أو
عسكري كردي
قـســد أو األس ــاي ــش ...وي ـب ــدون حــزمــا
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــداده ــم مل ـت ــاب ـع ــة الـعـمـلـيــة
العسكرية ،فــي حــال لــم ينفذ األكــراد
ً
انسحابًا كامال من املنطقة الحدودية
ب ـع ـم ــق  32كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا» ،الفـ ـت ــة إل ــى
أن «ال ـ ــروس ي ـبــذلــون ج ـه ــودًا كـبـيــرة
لتجنيب املنطقة معارك جــديــدة ،مع
جهود لتجنب أي مواجهة سورية -
تركية واسعة».
وب ـ ـخ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــاد بــن
الـحـكــومــة ال ـســوريــة و«ق ـس ــد» نتيجة
الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـ ـت ـ ـضـ ــادة ،دف ـ ــع ال ـج ـيــش
الـســوري ،بتنسيق مــع «قـســد» ،أمــس،
بـتـعــزيــزات عسكرية تتضمن أسلحة
ث ـق ـي ـلــة ،ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى إلـ ــى الـحـسـكــة.
َ
وت ـ ّ
ـوج ـه ــت ال ـت ـع ــزي ــزات إلـ ــى جـبـهــتــي
ري ــف تــل تـمــر الـشـمــالــي ،وإل ــى جنوب
طريق حلب ـ الحسكة الدولي ،بهدف
تـحـصــن م ــواق ــع ال ـج ـيــش ،اس ـت ـعــدادًا
لوصول القوات املوجودة على أطراف
الرقة ،وفتح طريق إمداد بري باتجاه
الحسكة.
(األخبار)

السعودية

مؤتمر االستثمار:
غياب ابن سلمان وخاشقجي!
بسحب األرض والحجز على األمــوال
فــي ح ــال مـخــالـفــة الـتـعـلـيـمــات ،أي من
ً
دون اللجوء إلى القضاء أصال.
وسـ ـت ــوف ــر «ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة» مـ ـي ــاه ّ
ري فــي
ه ــذه املـنـطـقــة عـبــر حـفــر آب ــار بــأعـمــاق
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ــع عـ ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ب ـب ـنــاء
ّ
ـان إضــاف ـيــة عـلــى األرض الـتــي
أي م ـب ـ ٍ
يـفـتــرض تخصيصها ل ـلــزراعــة ،فيما
ستكون املحاصيل األكـثــر زراع ــة وفق
طبيعة الـتــربــة هـنــاك هــي الـخـضــروات
وال ــزي ـت ــون .وتـتـضـمــن املــرحـلــة األول ــى
مـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات  18ت ـج ـم ـعــا سـكـنـيــا
ُ
سي َّ
خصص  %60منها ألبناء سيناء،
فيما الـ  %40الباقية ألبناء املحافظات
َ
األخ ــرى .كما تـقـ ّـرر إج ــراء قرعة علنية
بــن املـتـقـ ّـدمــن الــذيــن يـحـصـلــون على
ّ
موافقات من املخابراتَ ،في ظل وعود
بتنظيم زيارات لألراضي ِلن يسحبون
كراسات الشروط قبل القرعة .والالفت
ّ
في فتح باب التملك في تلك التجمعات
ه ــو ض ـ ــرورة ت ـقــديــم األوراق ف ــي مـقـ ّـر
«الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة
سيناء» في القاهرة ،مع سداد الرسوم
والتوقيع على إقرار بااللتزام بشروط
ال ـت ـم ـلــك الـ ـت ــي ت ـض ـع ـهــا ال ـ ــدول ـ ــة .ول ــن
ّ
يـكــون مــن حــق غـيــر املـقـبــولــن التظلم
على الـقــرارات ســوى على الــورق فقط،
وخاصة أن أسباب الرفض لن ُي َ
فصح
عنها ألنها أمنية.

في نسخته الثالثة ،بدا الفتًا غياب ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
عن فعاليات مؤتمر «مـبــادرة مستقبل االستثمار» الــذي اختتم أعماله في
الــريــاض مـســاء أم ــس ،على رغــم املـشــاركــات الرفيعة املستوى الـتــي َ
طبعت
النسخة الراهنة .وما بدا الفتًا أيضًا ،أن اململكة بــدأت ّ
بطي صفحة جريمة
اغتيال جمال خاشقجي ،والتي ّ
تسببت بمقاطعة للمنتدى االستثماري العام
املاضي.
ول ــدى افـتـتــاح املــؤتـمــر أعـمــالــه يــوم الـثــاثــاء الـفــائــتَ ،وع ــد وزي ــر الـطــاقــة ،عبد
ّ
يتحدث عن االكتتاب العام لــ«أرامـكــو» .لكن ذلــك لم
العزيز بن ّسلمان ،بــأال
يحدث ،إذ أكــد في ثاني أيــام املؤتمر أن موعد الطرح األولــي ألسهم عمالق
النفط «سيحدث قريبًا ،في الوقت املناسب ،وباملقاربة املناسبة» ،وأن «القرار
سيكون سعوديًا بالتأكيد ،وتحديدًا بيد األمير محمد».
وأعلنت ُ«الهيئة العامة لالستثمار السعودية» ،أمس ،توقيع  26اتفاقًا بقيمة
إجمالية ت َّ
قدر بأكثر من  20مليار دوالر خــال مؤتمر «مـبــادرة مستقبل
ّ
االستثمار» .وأضافت إنه تم توقيع اتفاقني يوم أمس ،األول في مجال إدارة
منصات مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،والـثــانــي إلنـشــاء أكبر مركز ّ
تسوق
ّ
وتضمن االتفاق األول بني شركة «سماءات» وشركة
ترفيهي في الرياض.
«سبنكلر» األميركية تعاونًا مشتركًا يتم بموجبه تبادل «ونقل الخبرات
في مجاالت إدارة منصات مواقع التواصل االجتماعي ،ورفع كفاءة الظهور
الرقمي للعمالء ،إضافة إلى تحسني تجارب العمالء في الخدمات الرقمية»،
ّ
تضمن االتـفــاق الثاني بــن شركة «تــربــل فــايــف» األميركية والشركة
فيما
ّ
العقارية السعودية تعاونًا دوليًا إلنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي متعدد
النشاطات في مشروع الوديان في الرياض.
وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن توقيع  24اتفاقًا ضمن فعاليات املؤتمر.
وتضمنت االتفاقيات عددًا من النشاطات االستثمارية في مختلف «القطاعات
االستراتيجية» ،مــن أبــرزهــا قـطــاع الطاقة وامل ـيــاه ،إضــافــة إلــى قـطــاع ال ــدواء
والخدمات اللوجستية والبتروكيميائيات والتقنية وريادة األعمال واالبتكار.
(األخبار)
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تقرير

تعاظم التهديدات اإلسرائيلية:
نهاية «المعركة بين الحروب»؟
يحيى دبوق
رفعت إسرائيل ،أمس ،إلى أعلى املستويات ،تحذيراتها من هجوم إيراني
مشاب ٍه للهجوم على املنشآت النفطية السعودية في أيلول /سبتمبر
عليها،
ِ
املاضي ،توازيًا مع بدء اإلقرار العلني بفشل استراتيجية «املعركة بني
الحروب» ،وبأنها استنفدت فاعليتها ،وشارفت على نهايتها .وتأتي
ً
هذه التحذيرات استكماال لسلسلة مواقف وإجراءات وجلسات تقدير،
ّ
على
من بينها جلستان أخيرتان للمجلس الوزاري املصغر ،تركزتا ّ
استعراض التهديدات اإليرانية واالستعداد ملواجهتها ،وإن اقترن كل
ذلك بشبه تسليم بأن الدفاعات اإلسرائيلية «غير ّ
مهيأة» للتعامل مع
ّ
مستوى القدرة اإليرانية الذي تجلى في الهجوم األخير على السعودية.
ّ
وكرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أمس ،في ختام دورة
ضباط في الجيش اإلسرائيلي ،تهديداته ،الفتًا إلى أن «املنطقة من حولنا
عاصفة وتغلي ،والتهديدات تبرز في كل مكان ،في سوريا ولبنان وقطاع
العراق واليمن ومباشرة من إيران( ،وإذا كانت)
غزة ،وكذلك أيضًا في
ّ
التسلح من دون توقف ،فإننا لن ّ
نتردد في توجيه
تعمل على
قوات إيرانية َ
ضربة قاسية ِلن يحاول استهدافنا» .وأشار نتنياهو إلى أن «مستوى
جرأة إيران في املنطقة بات مرتفعًا ،وهو يزداد أكثر فأكثر ،على ضوء
غياب ّ
الرد على عدوانها في املنطقة» ،في انتقاد واضح إلحجام الواليات
ّ
املتحدة عن الرد على الهجمات اإليرانية في الفترة املاضية .من جهته ،قال
قائد سالح الجو اإلسرائيلي ،عميكام نوركني ،إن منظومات االعتراض
ّ
للتصدي لتهديد الصواريخ الجوالة اإليرانية ،على
الصاروخية جاهزة
ّ
رغم إقراره بأن «التحدي الدفاعي أصبح أكثر تعقيدًا» ،مضيفًا إنه «بينما
نتحدث اآلن ،منظومات الدفاع الجوي اإلسرائيلي على مختلف أنواعها
وطبقاتها في حالة ّ
تأهب ،وهي تشمل الحيتس والباتريوت ومقالع داود
والقبة الحديدية» .وكانت مصادر استخبارية قد ذكرت ،في حديث إلى
موقع «إنتيليجنس أونالين» الفرنسي أمس ،أن إيران قررت اعتماد
استراتيجية جديدة في مواجهة ّأي هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع
لها في املنطقةّ ،
مبينة أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ،قاسم
ّ
سليماني ،هو الذي بلور استراتيجية الرد تلك ،والتي حظيت بموافقة
املرشد األعلى ،علي خامنئي.
ً
ّ
اإلجراءات امليدانية ،تشي بأن
مع
مترافقة
واملواقف،
التصريحات
تلك
كل
ّ
متوثبة في هذه املرحلة ّ
للرد
ثمة تقديرًا لدى إسرائيل فحواه أن إيران
على االعتداءات اإلسرائيلية ،وربما بأحجام غير تناسبية .ويعود ذلك
إلى جملة متغيرات طرأت على ميزان القوى بني املعسكرين املتقابلني
في املنطقة ،أفضت إلى تغيير في موقف إيران وتموضعها ،من الدفاع
إلى ّ
الرد التناسبي ،وربما أيضًا الهجوم االبتدائي على إسرائيل .ومن
املتغيرات املشار إليها ،ما يرتبط تحديدًا بإيران نفسها وحلفائها،
أهم ّ
وتشغيلية كانت حتى األمس
مع تكشف ما لديهم من قدرات عسكرية ً
القريب موضع إنكار إسرائيلي الفت ،مضافة إليها «الجرأة» على اتخاذ
القرار بتفعيل هذه القدرات الستهداف الطرف اآلخر .إال أن هذا ال يلغي
وجود أسباب أخرى مرتبطة بسعي الجيش اإلسرائيلي إلى تركيز
اهتمام املستوى السياسي على تسريع تطوير املنظومات الدفاعية إزاء
القدرات ّالهجومية اإليرانية.
ّ
مواز لتعاظم التهديدات ،بدأت إسرائيل ،في تحول الفت،
على خط
ٍ
بتظهير تقديراتها ملا آلت إليه «املعركة بني الحروب» ،والتي حكمت
اعتداءاتها في السنوات القليلة املاضية ،في معظم ساحات املواجهة
مع أعدائها .و«املعركة بني الحروب» ُت َّ
عرف في إسرائيل بأنها سلسلة
ُ َّ
عمليات هجومية بوتيرة منخفضة ،تنفذ في الفترة التي تسبق الحروب،
الواسعة ،التي إن
وتهدف إلى منع تعاظم األعداء عسكريًا وإبعاد الحرب
ّ
اندلعت الحقًا ،تكون إسرائيل قادرة على حسمها سريعًا بأقل قدر من
ُّ
األثمان .انطالقًا من تلك االستراتيجية ،نفذت االعتداءات الصاخبة وغير
الصاخبة في أكثر من ساحة في املنطقة ،وتحديدًا في الساحة السورية،
في استغالل إسرائيلي النشغال الدولة السورية في مواجهة الحرب
ّ
عليها .وفي السنوات الثالث األخيرة ،تركزت «املعركة بني الحروب» على
منع «تمركز إيران» في سوريا ،وكبح تعاظم حزب الله ،ومنعه من ّ
التزود
بوسائل قتالية نوعية ،وتحديدًا بصواريخ دقيقة.
أين هي هذه االستراتيجية اآلن؟ وهل ال تزال حية؟ اإلجابة جاءت أمس
على لسان مصدر أمني إسرائيلي رفيع سابق ،في حديث إلى موقع
«املونيتور» بنسخته العبرية ،حيث قال إن «املعركة بني الحروب» وصلت
إلى نهاية طريقها ،عازيًا ذلك إلى أسباب متراكمة :نقل األنشطة اإليرانية
(التسليحية) من سوريا إلى لبنان الذي ال تهاجمه إسرائيل منذ أكثر
من  13عامًا؛ ردود الفعل الروسية التي باتت أكثر إشكالية بالنسبة إلى
إسرائيل؛ الثقة اإليرانية بالنفس ،والتي َت ّ
سبب بها غياب الفعل واالنكفاء
األميركيني عن املنطقة .وأضاف إن «إسرائيل تفهم أن استمرار املعركة
بني الحروب معناه اندالع حرب ،وليس أكيدًا أن هناك في القدس (املحتلة)
من سيتخذ قرارًا كهذا اآلن».

